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znak: My śliborska/komunikacja/01/2012 
 
dotyczy:  możliwości skierowania autobusów komunikacji miejskiej na ul. Myśliborską. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 Przesyłam na Pańskie ręce wyniki uzyskane za pomocą ankiety (załącznik nr 
1) od mieszkańców okolic ulicy Myśliborskiej (odc.: ul. Ćmielowska – ul. Mehoffera) w 
sprawie kursowania autobusów komunikacji miejskiej na ul. Myśliborskiej (odc. 
Ćmielowska – Mehoffera). 
  
 Ankiety w łącznej liczbie ok. 1200 szt. zostały w dniach 14 – 25 sierpnia 
wrzucone do wszystkich skrzynek pocztowych mieszkań w budynkach o adresach: 

• ul. Erazma z Zakroczymia nr 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20 (14 – 16 sierpnia),  
• ul. Myśliborska 115 (14 – 16 sierpnia), 
• ul. Kamińskiego nr 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 (24 – 25 sierpnia). 

 
 Odpowiedzi na mój adres poczty elektronicznej: wojtum@gazeta.pl  
przychodziły w dniach: 14 sierpnia – 27 września 2012 r. i zostały one zawarte w 
załącznikach nr 2 i 3. 
 
 Ogółem wypowiedziało się 83 mieszkańców okolic ul. Myśliborskiej, w tym: 

a) 35 mieszkańców mieszkających w budynkach po zachodniej stronie ul. 
Myśliborskiej (adresy Erazma z Zakroczymia i Myśliborska), 

b) 48 mieszkańców mieszkających w budynkach po wschodniej stronie ul. 
Myśliborskiej (os. Kamińskiego). 

 



 Wśród 35 mieszkańców z zachodniej strony ul. Myśliborskiej 12 osób 
(34,29%) było za kursowaniem autobusów ul. Myśliborską, a 23 osoby (65,71%) były 
przeciwne. 
 Wśród 48 mieszkańców ze wschodniej strony ul. Myśliborskiej 29 osób 
(60,42%) było za kursowaniem autobusów ul. Myśliborską, a 19 osób (39,58%) były 
przeciwnych. 
 Ogółem wśród 83 ankietowanych, 41 osób (49,4%) jest za wprowadzeniem 
autobusów komunikacji miejskiej na ul. Myśliborską (odc. Ćmielowska – Mehoffera), 
a 42 osoby (50,6%) są przeciw. 
 
 Z treści niektórych odpowiedzi wynikało, że osoby odpowiadające 
wypowiadały się w imieniu większej grupy osób. Opinie takie były traktowane jako 
jeden głos za lub przeciw. 
 
 Dodać należy z ogółu osób mieszkających w opisywanym rejonie ul. 
Myśliborskiej, jedynie niecałe 7% zdecydowało się wziąć udział w ankiecie, 
przesyłając swoją opinię do mnie. Nie mniej jednak wszystkie te głosy po wstępnym 
opracowaniu przesyłam do Pana, aby m.in. na ich podstawie ZTM mógł w 
przyszłości zdecydować o wprowadzeniu lub nie komunikacji miejskiej na ul. 
Myśliborską. 
 
 
 
Załączniki: 
1. Treść ankiety 
2 i 3. Odpowiedzi osób biorących udział 
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